
SPIS NORSK! 1 

Gjennom to års arbeid er grunnlaget lagt for å etablere et felles Bondelag i et av landets største 2 

landbruksfylker. Landbrukets betydning, både som næring i Trøndelag og som matprodusenter i 3 

nasjonal sammenheng vil gjøre et Trøndelag Bondelaget til en betydelig maktfaktor.  4 

Dette skal utøves med kløkt og klokskap, på samme måte som de tidligere fylkeslagene har gjort. 5 

Med respekt for den enkelt bonde i hele fylket, og med respekt for den betydningen matproduksjon 6 

har som nasjonal matvareberedskap. 7 

Bondelaga i Trøndelag vil uttrykke stor bekymring over reel nedgang i andelen norskprodusert mat 8 

på bordet hos den norske befolkning. Gjennom de siste 20 åra er importen av mat firedoblet ifølge 9 

Agri Analyse, med den konsekvens at det settes begrensninger i utnytting av egen 10 

landbruksproduksjonen.  11 

Trøndelag står for rundt 20 % av landets totale landbruksproduksjon men bare 10% av landets 12 

innbyggere. Fylket har noe av de beste utmarksbeiter i hele landet, sterk posisjon innen 13 

grønnsaksproduksjon nasjonalt, gode vilkår for kornproduksjon rundt Trondheimsfjorden og et 14 

meget sterkt husdyrmiljø. Gjennom jobbing med økt volum, lokalmat, Trøndersk matfestival, 15 

Bondens marked og andre aktiviteter vises frem et mangfold av produkter som dokumenter at 16 

mangfold og matkvalitet blitt sterkt vektlagt i regionen  17 

Med store uutnyttet utmarksarealer, sterke fagmiljøer både innenfor volum- og nisjeprodukter, og 18 

en foredlingsindustri som har betydelig verdiskapning, ligger alt til rette for å øke andelen 19 

norskprodusert mat på bordet hos den norske husholdningen. Dette er trygghet for framtidig 20 

matsikkerhet, og vi er klare hvis vi gis sjansen til å utnytte potensialet.  21 

Det er med forbauselse vi registrerer at miljødebatten i mange fora ikke klarer å skille mellom fossilt 22 

utslipp og utslipp fra biologisk matproduksjon. En matproduksjon som bygger på næringsstoffenes 23 

kretsløp gjennom fotosyntese og dyrenes fordøyelse av grønne planter skal skape mer negativt 24 

klimaavtrykk enn import av ost fra mellom Europa er krevende å forstå. Ved å øke andelen av grasfor 25 

i matproduksjonen kan vi redusere import av mais og soya. 26 

Med de klimatiske endringer vi ser over hele verden er det ikke spørsmål om det kommer 27 

matvaremangel også i vår del av verden, men mer spørsmål om når. Vi har fortsatt mulighet til å 28 

styrke vår beredskap mot slike hendelser, men det krever aktiv holdning og tiltak som bidrar til å ta 29 

ut produksjonspotensialet og sikre et mer klimanøytralt landbruk.  30 

Vi ønsker i samhandling med et sterkt landbrukssamvirke, forbrukeren, matvarekjedene, og med 31 

myndighetene å se på hvordan vi kan øke andelen av mat på forbrukerens bord er produsert på 32 

norske råvarer. Vi vet at vi produsere mat med lavt forbruk av sprøytemidler i plantekulturer, lavt 33 

forbruk av medisiner i husdyrproduksjon, og krav til dyrevelferd som er av verdens strengeste, OG vi 34 

vet at våre råvarer tilfredsstiller kvalitetskravene fra de beste kjøkken.  35 

Vi er klar for å fortsette å produser enda mer av maten for den norske forbruker. 36 


